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 فكرة المشروع:

 

وذلػ مؽ حيث الحخارة واالضاءة  بأجيدة السشدؿترسيؼ مجسؾعة مؽ الجارات االلكتخونية التي تتحكؼ  
وأمؽ السشذأة عؽ طخيق ربط ىحه الجارات بالسايكخوكؾنتخولخ وترسيؼ بخنامج محاكاة باستخجاـ لغة البخمجة 

Delphi7. 

  والعناصر المستخدمة في المشروع:الدارات 

 . PICمؽ نؾع MICROCONTROLORمتحكؼ صغخي  -1

 دارة تغحية . -2

 .MAX232دارة مالئسة  -3

 في الحاسؾب . COMمشفح  -4

 بخنامج التحكؼ في الحاسب. -5

 LM35حداس الحخارة  -6

 حداس االنارة. -7

 مخسالت ومدتقبالت األشعة تحت الحسخاء. -8

 .DC Motorمحخؾ مدتسخ  -9

 

   المتحكمPIC16F628 : 

الذعبية ويدتخجـ في العجيج مؽ التظبيقات  PICمتحكسات  أحج PIC16F628الستحكؼ  يعتبخ        
ويستمػ  20MHZقظب ويسكؽ أف يعسل بتخدد  18الرشاعية والتجارية وتظبيقات اليؾاة. ىحا الجياز ىؾ ذو 

بايت مؽ ذاكخة  64و RAMبايت مؽ ذاكخة السعظيات  68و 14*1024بدعةFLASHذاكخة بخنامج 
EEPROM قظب دخل/خخج ومرادر مقاطعة داخمية وخارجية ومقجرة  13غيخ الستظايخة ومؤقتًا مخاقب و

 كبيخة عمى ترخيف وترجيخ التيار.
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 (PIC16F628)وظائف األقطاب  1-1

 

 (1.1الذكل)

 . PIC16F628تؾضع أقظاب الستحكؼ  (1.1)يغيخ الذكل 

 وعائف األقظاب الستشؾعة ىي كسا يمي: 

 RB0-RB7 ثشائية االتجاه Bأقظاب السشفح 

 RA0-RA4 ثشائية االتجاه Aأقظاب السشفح 

 VDD جيج التغحية

 VSS أرضي

 OSC1 دخل الكخيدتالة, السحبحب أو نبزات ساعة خارجية

 OSC2 مجخل كخيدتالة أو السحبحب

 MCLR مجخل الترفيخ

 INT (RB0مجخل السقاطعة الخارجية )مذتخؾ مع 

 TOCK1 (RA3مجخل اختياري لشبزات ساعة العجاد )مذتخؾ مع 

 (1.2)الججوؿ 

ىحا يعشي أف ىحا ( 1.2)في الذكل     الحظ أف أسساء بعض األقظاب ليا خط فؾقيا عمى سبيل السثاؿ 
 مشظقي في ىحه الحالة(.  0السشخفض ) القظب سيكؾف فعااًل عشجما تكؾف اإلشارة السظبقة في السدتؾي 
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  المخطط الصندوقي(PIC16F628) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1.3)الذكل 
 : (PIC16F628)مقاطعات  1-2

 أربعة مرادر مقاطعة داخمية وخارجية: PIC16F628يؤّمؽ الستحكؼ 

  مقاطعة خارجية عمى القظبINT. 

  العجاد  تدايجمقاطعة. 

  مقاطعة تغييخ حالة الخانات األربع العميا مؽ السشفحB (RB4-RB7 ). 

  مقاطعة إتساـ عسمية الكتابة في الحاكخةEEPROM . 

 

 : (PIC16F628)ذاكرة المعطيات  1-3
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كسا  بايتؾ 80وتحتؾي عمى  RFM (Register File Map)أيزًا بسمف السدجالت  RAMالحاكخة  تعخؼ
ومدجالت األغخاض العامة  SFRالخاصة :مدجالت الؾعائف يقدؼ ممف السدجالت إلى قدسيؽ

GPRتجالد.يرشف ممف السRFM  كبشكيؽ )ربسا تحتؾي متحكساتPIC  األكثخ تعقيجًا عمى مديج مؽ
 . 1والبشػ0البشؾؾ( البشػ 

ويجب اختيار بشػ السدجل قبل أف تتؼ الكتابة أو القخاءة مؽ ىحا السدجل. بعض السدجالت مذتخكة بيؽ 
لمتحكؼ  CPUىي مجسؾعة مؽ السدجالت تدتخجـ مؽ قبل  SFRإف مدجالت الؾعائف الخاصة  .البشكيؽ

مثل ضبط اتجاه الجخل/الخخج, إرساؿ معظيات إلى مشفح دخل/خخج, تحسيل  توالظخفيابالعسميات الجاخمية 
مدجل العجاد. مدجالت الؾعائف الخاصة السدتخجمة خالؿ بخمجة الستحكؼ باستخجاـ لغة عالية السدتؾى 

 مذخوحة في الفقخة التالية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PIC16F628( ممف مدجالت الستحكؼ 1.3الذكل )
 

 (PIC16F628)الوظائف الخاصةمسجالت  1-4
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 ممف السدجالت الخاصة. (1.4)نبيؽ بالذكل 
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  المسجلOPTION_REG: 

مؽ ممف السدجالت. يتحكؼ ىحا السدجل بسقدؼ التخدد  0X81ىحا السدجل قابل لمقخاءة والكتابة في العشؾاف 
السؤقت, اختيار جبية ساعة السؤقت, مرجر ساعة السؤقت, اختيار جبية السقاطعة الخارجية ومقاومة الخفع 

 , لزبط قظب السقاطعة الخارجية حيث أف:Bلمسشفح 

 B: التحكؼ بسقاومات الخفع لمسشفح 7الخانة 

 .: مقاومات الخفع معظمة1

 .مقاومات الخفع مسّكشة: 0

 INT: اختيار جبية السقاطعة الخارجية 6الخانة 

 INT: السقاطعة عشج الجبية الراعجة لمقظب 1

 INT: السقاطعة عشج الجبية اليابظة لمقظب 0

 TMR0: مرجر ساعة العجاد 5الخانة 

 T0CK1: نبزات خارجية عمى القظب 1

 : ساعة داخمية0

 TMR0: اختيار جبية السرجر لمعجاد 4الخانة 

 T0CK1مشخفض لمقظب  -: الديادة عشج االنتقاؿ مختفع 1

 T0CK1 مختفع لمقظب –: الديادة عشج االنتقاؿ مشخفض 0

 : تخريص مقدؼ التخدد3الخانة 

 : مقدؼ التخدد مخرص لسؤقت السخاقب1

 TMR0: مقدؼ التخدد مخرص لمعجاد 0

 معجؿ تقديؼ التخدد::2الخانات
000 1:2 001 1:4 010 1:8 011 1:16 100 1:32 

101 1:64 110 1:128 111 1:256 
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  المسجلINTCON : 

مؽ ممف السدجالت. ىحا السدجل 0X8Bو 0X0Bىحا ىؾ مدجل التحكؼ بالسقاطعة الستؾضع في العشؾانيؽ 
 مدتخجـ لتفعيل/تعظيل السرادر الستعجدة لمسقاطعة وأعالميا حيث أف:

 العاـ بالسقاطعة: التحكؼ 7الخانة 

 : تسكيؽ مل السقاطعات غيخ السحجؾبة1

 : تعظيل كل السقاطعات0

 EEPROM: مقاطعة اكتساؿ الكتابة عمى الحاكخة 6الخانة 

 EEPROM: تسكيؽ مقاطعة انتياء الكتابة عمى الحاكخة 1

 EEPROM: تعظيل مقاطعة انتياء الكتابة عمى الحاكخة 0

 العجاد تدايج: مقاطعة 5الخانة 

 تسكيؽ مقاطعة العجاد :1

 :تعظيل مقاطعة العجاد0

 INT: التحكؼ بالسقاطعة الخارجية 4الخانة 

 INT: تسكيؽ السقاطعة الخارجية 1

 INT: تعظيل السقاطعة الخارجية 0

 RB7-RB4: التحكؼ بسقاطعة تغيخ األقظاب3الخانة

 RB7-RB4: تسكيؽ مقاطعة تغييخ حالة األقظاب 1

 RB7-RB4لة األقظاب : تعظيل مقاطعة تغييخ حا0

 INT: عمؼ السقاطعة الخارجية 1الخانة 

 INT: حجثت السقاطعة الخارجية 1

 INT: لؼ تحجث السقاطعة الخارجية 0

 RB7-RB4: عمؼ مقاطعة تغيخ األقظاب 0الخانة 

 تؼ تغييخ حالتو RB7-RB4: واحج أو أكثخ مؽ األقظاب 1

 RB7-RB4: لؼ يتؼ تغييخ حالة أي قظب مؽ األقظاب 0
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 :  I/O(PIC16F628)منافذ  1-5

  المنفذPORTA: 

مؽ  5وىؾ متؾضع في العشؾاف  RA0 – RA4ىؾ بعخض خسذ خانات ثشائية وأقظابو ىي  Aإف السشفح 
مع مقجرة عمى  CMOSتستمػ دارات قيادة خخج  RA3 – RA0ممف السدجالت. الخانات األربعة الجنيا 

ذو مرخؼ مفتؾح, ويجب وصمو مع مقاومة رفع مشاسبة RA4. القظب 25Maترخيف وترجيخ تيار حتى 
. TRISAثشائية االتجاه ويتؼ تحجيج اتجاىيا عؽ طخيق السدجل  Aعشج استخجامو كخخج. أقظاب السشفح 

دخاًل, وبذكل مذابو فإف ترفيخ أحج  Aفتفعيل أحج خانات ىحا السدجل يجعل القظب السؾافق في السشفح 
 0,1,2فإذا أردنا عمى سبيل السثاؿ جعل الخانات خخجًا.Aالسؾافق في السشفح خانات ىحا السدجل يجعل القظب 

 .00000111القيسة الثشائية  TRISAكجخل وبقية األقظاب كخخج يجب أف نحسل في السدجل  Aمؽ السشفح 

  السشفحPORTB: 

مؽ ممف  6وىؾ متؾضع في العشؾاف  RB0-RB7ىحا السشفح ىؾ بعخض ثساني خانات ثشائية وأقظابو ىي 
. 25mAوتدتظيع ترخيف/ترجيخ تيار حتى  CMOSالسدجالت. تستمػ األقظاب دارة قيادة خخج مؽ نؾع 

يسكؽ أف RB4-RB7يسكؽ أف يدتخجـ كقظب لمسقاطعة الخارجية. وبذكل مذابو فإف األقظاب RB0القظب
ه ويتؼ تحجيج اتجاه أقظابو ثشائي االتجا Bتدتخجـ لتؾليج مقاطعة عشجما تتغيخ حالة أحج ىحه األقظاب. السشفح 

فتفعيل أحجى خانات ىحا السدجل يجعل القظب السؾافق دخاًل أما ترفيخىا فيجعل TIRSBعؽ طخيق السدجل 
 (كجخل وباقي األقظاب كخخج Bمؽ السشفح  0,2,4خخجًا )مثاًل  لجعل الخانات Bالقظب السؾافق في السشفح 
 .00010101 بالقيسة: TIRS Bيجب أف نحسل السدجل 

 : (PIC16F628)معالجة المقطعات  1-6

 مؽ أجل أف يتؼ قبؾؿ السقاطعة مؽ قبل السعالج يجب تحقق الذخوط التالية: 

  أف يتؼ تسكيؽ عمؼ السقاطعة العاـ في السدجلINTCON (GIE=1 ) 

  عمؼ السقاطعة لسرجر السقاطعة في السدجل يجب أف ُيفَّعل )مثاًلINTE=1  لتفعيل السقاطعات
 الخارجية(

  السقاطعة يجب أف تغيخ فيديائيًا مثاًل )قظبINT  مشظقي إذا تؼ ضبط   1يجب أف يخفع إلى السدتؾى
INTEDG  مشظقي( 1بذكل مدبق إلى 
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مؽ ذاكخة  4بعج أف يتؼ كذف السقاطعة سيقفد البخنامج إلى بخنامج خجمة السقاطعة الستؾضع في العشؾاف 
البخنامج. في ىحه السخحمة يتؼ تعظيل السقاطعات األخخى ويجب ترفيخ عمؼ السقاطعة الحاصمة )مثل الخانة 

INTF  لمسقاطعات الخارجيةINTCON .مؽ أجل قبؾؿ مقاطعة ججيجة مؽ مرجر السقاطعة ) 

 : INT(PIC16F628)السقطعات الخارجية 1-6-1
حيث يتؼ إعجاد حجث (int)و اليابظة عمى قظب السقاطعة الخارجية ىي االستجابة لحجث الجبية الراعجة أ

 6السقاطعة عؽ طخيق الخانة 

 INT: السقاطعة عشج الجبية الراعجة لمقظب 1

 INT: السقاطعة عشج الجبية اليابظة لمقظب 0

 
 :TMR0(PIC16F628)المؤقت  1-7

ويسكؽ استخجامو كسؤقت  TMR0خانات. يجعى ىحا العجاد  8عجاد ذي PIC16F628يتؾافخ في الستحكؼ 
 أو كعجاد. 

 

 

 

 

 

 

 TMROبشية العجاد  (1.5) الذكل

كمسا تؼ تظبيق نبزة ساعة عمى القظب  1بشية ىحا العجاد. يتؼ زيادة السدجل بسقجار (1.5)يؾضح الذكل 
 لمستحكؼ وذلػ إذا تؼ استخجامو كعجاد. T0CK1الخارجي 

أما عشجما يتؼ استخجامو كسؤقت تدداد قيسة السدجل بسعجؿ يتؼ تحجيجه بتخدد ساعة الشغاـ ومقدؼ التخدد الحي 
فعمى , 1:256إلى  1:2تتخاوح قيؼ تقديؼ التخدد مابيؽ.OPTION-REGيتؼ اختياره عؽ طخيق السدجل 

 4MHZلداعة ذات التخدد )ا 1µsecفإف دورة التعميسة ىي  4MHZسبيل السثاؿ عشج استخجاـ ساعة بتخدد 
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لمحرؾؿ عمى الجورة األساسية لمتعميسة(. إذا اختخنا  4لكؽ الداعة تقدؼ داخميا عمى  0.25µsecيكؾف دورىا 
 .8µsecفدتتؼ زيادة قيسة مدجل العجاد كل 1:8معجؿ تقديؼ تخدد 

إلى الرفخ. ىحه السقاطعة يتؼ تسكيشيا  255مدجل العجاد مؽ  يتدايجالعجاد عشجما  تدايجيتؼ تؾليج مقاطعة 
فإذا أردنا عمى سبيل السثاؿ تؾليج مقاطعة كل  .INTCONمؽ مدجل  5بخمجيًا عؽ طخيق تفعيل الخانة 

200µsec  4عشج العسل بتخددMHz  العجاد.  تدايجوتفعيل مقاطعة  1:4فيجب عميشا اختيار مقدؼ التخدد
يجب إرساؿ  200µsec, ومؽ أجل فتخة 4µsecالعجاد عشجىا ستكؾف القيسة الفعالة لسعجؿ ساعة 

 206=50-256نبزة ساعة إلى مدجل العجاد, ولحلػ يجب تحسيل مدجل العجاد بالقيسة  50=200/4

 
 : EEPROM(PIC16F628)ذاكرة  1-8

غيخ الستظايخة والتي يتؼ التحكؼ بيا عؽ  EEPROMبايت مؽ ذاكخة  PIC16F62864يستمػ الستحكؼ 
وىشاؾ تعميسات لقخاءة أو كتابة  EEDATA, EEADR, EECON1, EECON2طخيق السدجالت 

 البيانات عمى ىحه الحاكخة. 
 

 
 
 
 

 (1.6)الذكل 
 :CONFIGURATION الضبط المسجل  1-9 

 أيزُا عمى مدجل ضبط, و يسكؽ تفعيل أو ترفيخ خاناتو أثشاء البخمجة. PIC16F628يحتؾي الستحكؼ 
يحتؾي ىحا السدجل عمى خانات مؽ أجل اختيار نسط اليداز وتسكيؽ/تعظيل حساية الذيفخة وتسكيؽ/تعظيل 

 عجاد التذغيل وتسكيؽ/تعظيل مؤقت السخاقب.
 
 
 
 دارة التغذية: -1
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 وصف انذائزة : 

  .. ونهذا فهً شائعت جذا .. نهجهذ انمسخمزحعخبز هذي انذائزة ابسظ و أفضم دوائز انخغذٌت انمىظمت  

 وباإلضافت إنى بساطت حزكٍبها .. هً أٌضا حخكىن مه عىاصز رخٍصت ومخىفزة

 صفاث انذائزةامى : 

 حسب انمحىل  112نج أو فى 222مصذر انخغذٌت  -

 فىنج جهذ مسخمز مىظم 5جهذ انمخزج :  -

 أمبٍز 1حٍار انخزج :  -

  Short Circuitانذائزة انمخكامهت ححخىي عهى حماٌت داخهٍت ضذ انقصز  -

 مخطظ انذائزة : 

 

 

 

 

 

 شـزح انذائزة :  

فؾلت إلى جيج صغيخ  221فؾلت أو  111في البجاية يقـؾ السحؾؿ الكيخبائي بتخفيض جيج السرجر سؾاء كاف 
  فؾلت 12متخدد 

ثؼ تأتي قشظخة التؾحيج التي تقـؾ بتحؾيل مؾجة الجيج الستخدد إلى جيج مدتسخ ذو تسؾج في الخخج .. والتي 
االمكاف إلى الثبات .. ثؼ يأتي دور الجائخة الستكاممة والتي  يدتقبميا السكثف ليقؾـ بتشعيؼ ىحا الجيج لمؾصؾؿ قجر

تحتؾي في داخميا عمى مجسؾعة مؽ التخاندستؾرات التي تقؾـ بتشغيؼ جيج السدتسخ الغيخ مشغؼ لتعظي في الخخج 
 .. جيج ثابت مدتسخ مشغؼ

 

 

 

 
 (:MAX232الربط مع الحاسب ) -2

http://www.qariya.info/electronics/dc.htm


 

 

 
15 

  ًانخعامم مع انمىفذ انخسهسهCOM 

 :مقدمة

يختمف السشفح التدمدمي عؽ السشفح التفخعي في طخيقة إرساؿ السعمؾمات حيث تخسل السعمؾمات وتدتقبل عمى 
خط واحج بذكٍل متدمدل )بت واحج في كل مخة(. بسا أف أجداء الحاسؾب الجاخمية تتبادؿ السعظيات فيسا بيشيا 

تفخعي إلى الذكل التدمدمي قبل إرساليا بذكل تفخعي لحلػ ال بج مؽ وجؾد دارة تحؾؿ السعمؾمات مؽ الذكل ال
عبخ السشفح التدمدمي. لحلػ تعتبخ عسمية االتراؿ التدمدمي أعقج بكثيخ مؽ االتراؿ التفخعي. إال أف ىحا التعقيج 
يقابمو فؾائج كثيخة أىسيا القجرة عمى إرساؿ السعمؾمات إلى مدافات أكبخ بكثيخ مؽ السدافات السسكشة في حالة 

و  COM1ب الذخرية اثشيؽ مؽ السشافح التدمدمية يخمد ليا بػ يخعي. يؾجج عادًة في الحؾاساإلرساؿ التف
COM2 ( عمى التختيب ويسكؽ أف يحتؾي حتى أربعة مشافح تدمدميةCOM3  وCOM4. ) 

( والسقرؾد بحلػ بأنيا قادرة عمى استقباؿ وإرساؿ full duplexيعتبخ السشفح التدمدمي أداة نقل ثشائي االتجاه )
البيانات في وقت واحج ويعؾد ذلػ إلى وجؾد خظيؽ مشفرميؽ يدتخجـ أحجىسا مؽ أجل اإلرساؿ و اآلخخ مؽ 

 أجل االستقباؿ. 

تدسى الجارة التي تقؾـ باإلرساؿ واالستقباؿ التدمدمي في الحاسؾب الذخري بالسخسل والسدتقبل غيخ التدامشي 
 ( تترل ىحه الجارة مباشخًة مع مسخات الحاسؾب.8250)أو  UARTالعاـ 

 يبيؽ الذكل التالي األشكاؿ السختمفة لمسشفح التدمدمي:
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. يعخؼ ىحا  RS-232يدتخجـ الحاسؾب الذخري بخوتؾكؾؿ خاص باالتراؿ التدمدمي يخمد لو بػ 
وجيؾد وتختيب إشارات السعمؾمات والسرافحة البخوتؾكؾؿ شكل السشفح التدمدمي )السؾاصفات السيكانيكية( 

 )السؾاصفات الكيخبائية(. 

قظب وىؾ الذكل األصمي السعخؼ في البخوتؾكؾؿ  25يؾجج نؾعيؽ مؽ السشافح التدمدمية , األوؿ يتألف مؽ 
 الحاليةوقج عيخ في الحؾاسيب الذخرية  D9أقظاب ويجعى  9. والثاني صغيخ فيو )قجيؼ ججًا( D25ويجعى 

وتؾزيع األقظاب  D9السشفح التدمدمي لعجـ استخجاـ األقظاب األخخى في السشفح الكبيخ. يبيؽ الذكل التالي  نغخاً 
 :فيو

 
 :أقطاب المنفذ التسلسلي -3

 

 GND  أوSG )يؤمؽ أرضي مذتخؾ لجارتي اإلرساؿ واالستقباؿ. :)األرضي 
 TxD (Transmitted Data) )يتؼ إرساؿ السعمؾمات عمى ىحا القظب. :السعمؾمات السخسمة )خخج 
 RxD (Received Data) )يتؼ استقباؿ السعمؾمات عمى ىحا القظب. :السعمؾمات السدتقبمة )دخل 
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 DTR (Data Terminal Ready) )خط مرافحة يجؿ عمى أف طخفية السعظيات  :)خخج
 )الحاسؾب( جاىدة لإلرساؿ.

 DSR(Data Set Ready) )خط مرافحة يجؿ عمى أف جياز السعظيات ) السؾدـ( جاىد  :)دخل
 الستقباؿ السعمؾمات مؽ الحاسؾب.

 RTS( Request To Send) )خط مرافحة يظمب مؽ جياز السعظيات القياـ بعسمية  :)خخج
 إرساؿ.

 CTS (Clear To Send) )خط مرافحة يخبخ الظخفية )الحاسؾب( عؽ إمكانية بجء عسمية  :)دخل
 إرساؿ.

 CD (Carrier Detected) )يخبخ الحاسؾب عؽ تؾفخ إشارة الحامل )نغسة التؾف(. :)دخل 
 RI (Ring Indicator) )يخبخ الحاسؾب عؽ ورود مكالسة. :)دخل 

 
 تدتخجـ اإلشارتاف األخيختاف فقط في حالة وصل مؾدـ .

 .RxDو TxDو  SGيسكؽ تحقيق الحج األدنى مؽ االتراؿ بجوف مرافحة باستخجاـ ثالثة خظؾط فقط ىي 

 اإلشاراث انكهزبائٍت: 

 13- ,3-فؾلت في السخارج و بيؽ  15- ,5-( بجيج يتخاوح بيؽ  Mark)عالمة 1يخمد لمسدتؾى السشظقي 
فؾلت في السخارج  15و  5( بجيج يتخاوح بيؽ Space)فخاغ  1فؾلت في السجاخل . ويخمد لمسدتؾى السشظقي 

فؾلت (  5و  1في السجاخل . بسا أف ىحه الجيؾد تختمف عؽ الجيؾد السشظقية داخل الحاسؾب )  15و 3و 
وبالعكذ.  RS-232لحلػ تؾجج دارات خاصة لتحؾيل السدتؾيات السشظقية العادية إلى إشارات متؾافقة مع 

 اب السشفح التدمدمي.وأقظ UARTتؾضع ىحه الجارات بيؽ 

  حسهسهٍا   انبٍاواثإرسال: 

بت( باإلضافة  8عمى شكل إطارات يحتؾي كل إطار عمى بايت كامل )و  البيانات بذكل غيخ متدامؽيتؼ إرساؿ 
  إلى بتات تحكؼ إضافية.
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 يتألف اإلطار من :

  بت بجايةStart Bit يبتجئ اإلطار بيحا البت لتشبيو الجياز السدتقبل بؾصؾؿ السعظيات ومدامشة :
وذلػ ألف الخط عشج  Spaceاآللية التي تفرل البتات عؽ بعزيا. ويكؾف ىحا البت عبارة عؽ فخاغ 

 . Markعجـ إرساؿ شيء يكؾف في حالة العالمة 
  بتات السعظياتData Bits8ؽ : تسثل السعمؾمات السخسمة وتتألف م bit  في الحالة العادية ويسكؽ أف

 في حاؿ إرساؿ رسائل نرية بتخميد آسكي )حيث يسكؽ االستغشاء عؽ البت األخيخ(.bit 7تكؾف 

  االزدواجيةبت Parity Bit لمتحقق مؽ صحة اإلرساؿ. يزاؼ بت  االزدواجية: تدتخجـ عسمية فحص
إلى اإلطار . تعتسج قيسة ىحا البت عمى محتؾيات بتات السعظيات وتحدب بعجة  االزدواجيةيجعى بت 

الدوجية تعشي أف عجد العالمات ) الؾاحجات السشظقية( في بتات السعظيات بسا فييا  االزدواجيةطخؽ. 
 الفخدية فيي تحدب بحيث يكؾف عجد العالمات فخدي. االزدواجية زوجي. أما االزدواجيةبت 

  بتات التؾقفStop Bits:  يؾجج في نياية كل إطار عجد مؽ بتات التؾقف ويسكؽ أف تكؾف بت واحج
وذلػ لتسييد اإلطار عؽ اإلطار التالي  Markأو بت ونرف أو بتاف. وتكؾف بتات التؾقف في حالة 

 تسثل بت البجاية . Spaceالحي سيبتجئ حتسًا بعالمة 

ذات الخقؼ  BIOSمقاطعةدمي بعجة طخؽ . يسكؽ استخجاـ عبخ السشفح التدم السعظياتيسكؽ إرساؿ و استقباؿ 
14H  لمقياـ بحلػ وتعتبخ الظخيقة األسيل أو يسكؽ بخمجةUART  بذكل مباشخ وىي الظخيقة التي تؤمؽ

, كسا الخاصة باالتراالت التدمدمية APIفيجب استخجاـ وعائف  Windowsالسخونة الكاممة. أما في نغاـ 
 لمتعامل مع السشفح التدمدمي. Matlab, وكحلػ Hyper Terminalيسكؽ استخجاـ 

 

 

  لوحة مالئمة المنفذ التسلسليS-board V2.0: 
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سشتحجث في ىحا القدؼ عؽ لؾحة القيادة السدتخجمة لمؾصل مع السشفح التدمدمي, وعؽ الظخيقة البخمجية في 
 التعامل معيا, باإلضافة إلى تظبيق أمثمة عسمية عمييا.

  مزاٌا انهىحتS-board: 

  متالئسة مع السشفح التدمدميRS-232. 

  بخنامج تذغيل خاص بػRS-232.متؾضع عمى المؾحة 

  دارةUART  مؽ خالؿ متحكؼ خاصUTX8100. 

  اختيار معجؿ الشقلBaud rate  وصيغة البيانات مؽ خالؿ
 وصالت.

 جات ضؾئية.خالؿ ل إعالـ عؽ الحالة واألخظاء مؽ 

  تحؾي دارة تحؾيل لمشاقلI2C. 

  مشافح )وصالت أرجل( لؾصل خظؾط البياناتDATA BUS ودخل ,UART و خخجUART  و
Shift OUT  وS-bus  لمؾصل مع لؾحاتEX .األخخى 

  شزح انهىحتS-board: 

  وصمةS-bus يتؼ إرساؿ كافة إشارات السشفح التدمدمي عبخ الجارات :MAX232 إلى بفخ )ذواكخ ,
 لقيادة التيار وحساية السشفح مؽ األخظاء. 74HC541مؤقتة(. تدتخجـ الجارة 

  دارةMax 232 12-: تدتخجـ لتحؾيل الجيؾد مؽv 5إلىv  12+ومؽv  0إلىv  وبالعكذ. ويسكؽ
 وصل مشفحيؽ تدمدمييؽ إلييا.

  وصمة الخخج التدمدميSERIAL OUTPUT إشارات خخج السشفح التدمدمي ىي :TxD, DTR, 

RTS وىي مؾصؾلة إلى وصمةSERIAL OUTPUT .لقيادة أجيدة الخخج 

  وصمة الجخل التدمدميSERIAL INPUT إشارات دخل السشفح التدمدمي ىي :RxD, DSR, 

CTS, DCD وىي مؾصؾلة إلى وصمةSERIAL INPUT .الستقباؿ إشارات الجخل الخقسية 

  وصمةI2C يتزسؽ الشاقل :I2C خظيؽ ثشائييؽSDA  وSCL وبسا أف خظؾط السشفح التدمدمي ,
يتؼ استخجاـ  SDA. مؽ أجل I2Cخظؾط لتؾليج إشارة الشاقل  3ائية االتجاه فشحؽ بحاجة إلى ليدت ثش
RTS  لإلرساؿ و CD لالستقباؿ. ومؽ أجلSCL  يتؼ استخجاـDTR  لقيادة نبزات الداعة مؽ

 .Q2خالؿ التخاندستؾر 

  الجارةUART قمب ىحه الجارة ىؾ الستحكؼ :UTX8100 UARTحة , وعسمو يذبو عسل الذخي
UART   عمى المؾحة األـ في الحاسؾب. يعسلUTX8100 التدمدمي. إشارات  حكسالئسة مع السشف

 .TxD, RxDالبيانات ىي 
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. يقؾـ بعج ذلػ  RxD1,RxD2مؽ خالؿ  UTX8100البيانات التدمدمية إلى  TxDيخسل 
UTX81008 بتحؾيميا إلى بيانات تفخعية bit  تخخج عمىD0-D7 الخخج إلى دارة . ثؼ تسخر جسيع إشارات

 مؽ أجل الؾصل مع أجيدة الخخج. UART OUT, وخخج الجارة إلى وصالت  74HC541السدػ )البفخ( 

عشج  DTRمؽ  0عشجما تقجح بالسشظق  UTX8100لمجارة  TxOutالبيانات التدمدمية مؽ  RxDيتقبل 
REQ  فيUTX8100 بيانات الجخل تؤخح مؽ .D0-D7   ويتؼ مدكيا مؽ وصمةUART IN ؾاسظة ب

74HC541 حيث يقـؾ .UTX8100 8 بتحؾيل البيانات التفخعية bit  إلى تدمدمية ويخسميا عبخRxD. 

 قيؼ: 8وفق  Baud rateاختيار معجؿ اإلرساؿ  UTX8100يدتظيع 

1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200,28800 and 57600 bit per second 

 .UTX8100لمستحكؼ  BAUD1-BAUD3السؾصؾلة مع  JP1مؽ خالؿ الؾصمة 

التحكؼ بحجؼ البيانات السخسمة في اإلطار وخانة االزدواجية وخانات التؾقف مؽ UTX8100يدتظيع أيزًا 
ويسكؽ  0التي تعسل في السشظق  FEواإلطار  PEخالؿ وصالت.  كسا يدتظيع كذف أخظاء االزدواجية 

وفي حالة عجـ وجؾد بيانات في مدجل اإلرساؿ لمستحكؼ لخؤية العسمية.  1وصميا دارة اعيار تعسل بالسشظق 
 وىحا يجؿ عمى جاىدية اإلرساؿ. 1في وضعية   READYفديكؾف 

  وصلة التزامنSHIFT OUT : 

. فيؾ SHIFT OUTتدتظيع المؾحة تؾسيع عسل مشفح الخخج لالتراؿ  ببيانات متدامشة مؽ خالؿ 
, حيث تخسل UTX8100مؽ خخج الستحكؼ  SHIFT CLK, SHIFT DATAيتزسؽ االشارات 

. تدتقبل CLK (clock), and D0 (serial data)باسؼ  SHIFT OUTإشارات إلى وصمة 
LE(Latch enable) إشارة مؽRTSو ,RESET (RST)  ىؾSHIFT RST .لمستحكؼ 

 
 
 
 
 

 LM35حساس الحرارة   -5
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 . 20Vإلى  4Vيسكؽ أف يكؾف مؽ  Vccالذكل . جيج التغحية  يىحا الحداس لو ثالثة أطخاؼ كسا ف

  GND()السذتخؾ يوطخؼ األرض 5V+بالجيج  Vccالستخجاـ الحداس ببداطة قؼ بتؾصيل الظخؼ 
. ىحا الخخج يتغيخ خظيا مع  بأحج أطخاؼ السجاخل التشاعخية لمسيكخوكؾنتخولخ Outوطخؼ الخخج  يباألرض

 ممى فؾلت لكل درجة مئؾية .  11درجة الحخارة وىؾ يداوى 
  . درجة مئؾية 31عمى سبيل السثاؿ , فإف درجة الحخارة تكؾف , mV 310إذا كاف الخخج 

فإف دقة التحؾيل  5Vإذا كاف جيج السخجع السدتخجـ ىؾ ,بت  11بدعة  PICبالسيكخوكؾنتخولخ ADC السحؾؿ 
 : ل جيج يسكؽ قياسو( تكؾف )أق

5/1024 = 5mV approx 

  عشجئح يكؾف أقل جيج يسكؽ قياسو ىؾ  , "1"البت أو الؾحجة  يى ADCبسعشى آخخ : أقل نتيجة تحؾيل  

5mV   درجة مئؾية وىى دقة القياس  0.5وىؾ يشاعخ درجة حخارة تداوى . 

 : حغةمال

 .   4.88mvيالقيسة الجقيقة ى

  : مثاؿ

 : فيحا يعشى أف جيج الجخل 10يى ADCإذا كانت نتيجة التحؾيل 

10 x 5mV = 50mV 

 . (ممى فؾلت 11درجة مئؾية ) طل درجة مئؾية تشاعخ  5وىؾ يشاعخ 

رقؼ القشاة .  يى chحيث  " "ADC_Read(ch) باستخجاـ الجالة  ADC قشاة تحؾيل  ييسكششا قخاءة قيسة أ
ىحه   . " "ADC_Read(0)عشجئح تربح الجالة  RA0/AN0القشاة  إلى LM35إذا قست بتؾصيل الحداس 

  :متغيخ ليربح شكل العبارة يالقخاءة يجب حفغيا ف
result = ADC_Read(0); 

بيانات ىحا الستغيخ يجب  . resultالستغيخ  يف ADCىحه العبارة تعشى تخديؽ القخاءة الحالية لشتيجة التحؾيل 
 . 1023-0حيث أف مجى قيسة نتيجة التحؾيل ىؾ  "unsigned (int) "65535 .. 0أف تكؾف مؽ نؾع 

ونغخا ألف كل واحج درجة مئؾية  5mVتكؾف نتيجة "لسزاعفات" القيسة  ADCكسا ذكخنا : قيسة نتيجة التحؾيل 



 

 

 
22 

 ADCخخج الحداس , نتيجة لحلػ يسكششا القؾؿ " كل وحجتيؽ مؽ وحجات نتيجة التحؾيل  يف 10mV تشتج 

 : يأ 2عمى  resultدرجة مئؾية" . لحلػ , لمحرؾؿ عمى درجة الحخارة يتؼ قدسة قيسة الستغيخ تداوى واحج 

result = result /2; 

 : حغةمال

  :يأ, 2.05معامل القدسة الجقيق ىؾ 

result = result /2.05; 

 . الشياية يسكشػ عخض ىحه القيسة عمى وحجات العخض السختمفة يف

 لعخض درجة الحخارة  segment 7ىحا السذخوع سؾؼ ندتخجـ وحجتيؽ  يف

 

  االلكترونيةالدارة : 

 

 

 :مبدأ العمل 
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و عؽ طخيق بخنامج الجلفي  يتؼ تحجيج درجة الحخارة السشاسبة في السرشع بذكل الي عؽ طخيق السايكخوكؾنتخولخ
عمى الحاسب, عشج تجاوز درجة حخارة السحيط الجرجة السظمؾبة يقؾـ الستحكؼ الرغخي )السايكخوكؾنتخولخ( 

أمخ الى دارة التبخيج )مكيف التبخيج( ليتؼ تذغيمو حتى ترل درجة الحخارة الى الحج السظمؾب فيخسل  بأرساؿ
عسل دارة التبخيج )تحكؼ الي بجرجة الحخارة عؽ طخيق التغحية  بإيقاؼًا الستحكؼ الرغخي )السايكخوكؾنتخولخ( أمخ 

 الخمفية البخمجية(.

 

  البرنامج: 

*/Project: 

Temperature display and controller using two 7 segment and LM35 

Connection as in QL200  :  

segments connected to PORTD-Common Anodes :RA4>tens & RA5>ones 

LED : connected to RB0 

Buzzer :connected to RC2 

MCU : PIC16F877A 

MikroC PRO 

ENG.F.ABDELAZIZ 

http://www.eeecb.com/vb/index.php 

/* 

//----------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 

//define the table of constant 0-9 (mask ) 

const char 

TABLE[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90;} 
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unsignedint  result=0x00;                            //define ADC convert result 

register 

unsigned short i;                                // for loop counter 

 

void  init();                                         //I/O PORT initialize function declare 

void  display(int result);                               //display function declare 

 

//----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

 // main program 

void  main)( 

 {  

init();                                                  //call initialize function 

while(1                 ) 

   {  

result=0x00;                                    //clear the convert result 

result = ADC_Read(0);// read and storADCresult as "0-1023" 

   // result=result/2;  // covert from "0-1023" to "temperature in degree 

result=result/2.05;  // exact conversion from "0-1023" to "temperature in 

degree 

display(result);                                //call display function 

 //Temperature controller part 
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if(result>75) PORTB.B0=1; else PORTB.B0=0; // LED 

if(result>85) PORTC.B2=1; else PORTC.B2=0;//Buzzer 

   }  

  }  

//-----------------------------------------------  

 // initialize function 

 

void  init)( 

  {  

ADCON1=0X8E;              //set RA0 pin > ADC input ,the others general I/O 

TRISA=0X01;                //set RA0 INPUT,the others OUTPUT 

TRISD=0X00;                    //set D PORT all OUTPUT 

TRISB.B0=0;                      //For LED 

TRISC.B2=0;                     //For Buzzer 

PORTD=0XFF;                 //close all display 

     }  

//-----------------------------------------------  

//display function 

void display(int result) 

   {  

intTEN,ONE,temp;   //define 3 temporary variable 
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temp=result;                                              //temporary keep AD convert result 

TEN = temp/10 ;                           //get display tens bit 

ONE = (temp % 10) ;                   //get display ones bit 

     //-----------------------------  

for (i = 0; i<=50; i{ )++ 

 

PORTD=TABLE[TEN];                        //get the display tens bit code from 

table 

PORTA=0x2F;                             //RA4 OUTPUT low,light tens bit display 

Delay_ms(1);                                 //delay some time,ensure display 

brightness 

 

PORTD=TABLE[ONE];            //get the display ones bit code from table 

PORTA=0x1F;                             //RA5 OUTPUT low,light ones bit display 

Delay_ms(1);                                 //delay some time,ensure display 

brightness 

   }  

//-------------------------------------------  

} 
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 حساس االضاءة: -7

 LDRالسقاومة الزهئية 

 اوـ الى ال مقاومة عشج سقؾط  1111111مقاومة حداسة لمزؾء تتغيخ مقاومتيا مؽ حؾالى  يى

 اجل ىحه الخاصية استفاد مشيا الفشيؾف ووضعؾا دوائخ تدتخجـ خاصية ىحه السقاومة الزؾء عمييا ومؽ

ىشاؾ دوائخ كثيخة سشؾردىا الحقا تدتغل خاصية تاثخ السقاومة بالزؾء ىشاؾ دوائخ انحار بالزؾء وايزا انحار 
 .بالغالـ

 : السقاومةكيف تعسل هذه 

تدقط  او تسشع التيار مؽ السخور مؽ خالليا وعشجما يدقط الزؾء عمييا تشيار وبالتاليعالية  السقاومةتكؾف 
 تدتخجـ السقاومة الزؾئية يفكخة اغمب الجوائخ الت يى وىحه ىفيسخ التيار الى الجية االخخ  الرفخمقاومتيا الى 

 

 الذكل العام لمسقاومة الزهئية
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 :الدارة المستخدمة في المشروع 

 في الشهار -1

 

 

 الميل:في  -2
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 حساس االشعة تحت الحمراء: -8

  شزح انذائزة: 

   السفتاحلسعايخة الجارة: نثبت ( المحغيS1 بؾضعية تذغيل الجارة ونؾجو ليج األشعة تحت الحسخاء )
( حتى ندسع صؾت تغييخ وضع R6السقاومة الستغيخة )باتجاه دارة االستقباؿ, ثؼ نقـؾ بتغييخ قيسة 

 تساس الحاكسة

   .يسكؽ زيادة مجاؿ عسل الجارة باستخجاـ خخج ليج أشعة تحت الحسخاء أعمى 
  .االنتباه إلى أف أي حاجد سيؾقف استجابة دارة السدتقبل لمسخسل 

  مخطظ دائزة انمزسم: 

 

  مخطظ دائزة انمسخقبم: 

 

  انعىاصز اإلنكخزووٍت انمطهىبت نهذي انذارة: 

R1 : أـو كيمؾ (22)وات  (4/1) مقاومة 

R2 : ( ميغا1( وات )4/1مقاومة ) أـو 

R3 : ( كيمؾ1( وات )4/1مقاومة ) أـو 

R4,R5 : ( وات 4/1مقاومة )(100)  كيمؾ أوـ 

R6 : ( كيمؾ أوـ  51مقاومة متغيخة( 

C1,C2 : ( فاراد ميكخو1,11مكثف عجسي( 

http://www.qariya.info/electronics/switches.htm
http://www.qariya.info/electronics/r.htm
http://www.qariya.info/electronics/r.htm
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C3 : ( بيكؾ111مكثف عجسي ) فاراد 

C4 : ( ميكخو1,147مكثف عجسي ) فاراد 

C5 : ( ميكخو1,1مكثف عجسي ) فاراد 

C6 : ( 3,3مكثف كيسيائي) ( فؾلت 16فاراد ) ميكخو 

C7 : ( 1,5مكثف كيسيائي) ت ( فؾل16فاراد ) ميكخو 

Q1 : تخاندستؾر (NPN) 2N2222 ( 2أو مكافئوN3904) 

Q2 : تخاندستؾر (PNP) 2N2907 

Q3 : تخاندستؾر ضؾئي(NPN) 

D1 :   1ديؾدN914 

IC1 : LM308      
IC2 : LM567      

 LED1 : ليج أشعة تحت الحسخاء 

 ( فؾلت 6حاكسة : حاكسة )  

S1 : لحغي  مفتاح 

B1 : ( فؾلت عمى التدمدل  (1,5)( فؾلت )بظاريتاف 3بظارية( 

MISC  

 لؾحة فييبخ, قؾاعج لمجارات الستكاممة, ذراع لمسقاومة الستغيخة, حامل بظارية

 

 :مبدأ العمل 

تؾضع دارات السخسل والسدتقبل عمى األسؾار الخارجية لمسشدؿ والسجاخل األساسية. وعشجما يتؼ قظع الزؾء بيؽ 
السخسل والسدتقبل )ضؾء األشعة تحت الحسخاء( تخسل إشارة مؽ السدتقبل إلى الستحكؼ الرغخي 

 Max 232 الحاسب عؽ طخيق دارة السؾائسةعمى  com)السايكخوكؾنتخولخ( ومشو إلى مجخل اؿ 

  

http://www.qariya.info/electronics/switches.htm
http://www.qariya.info/electronics/switches.htm
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 : DC Motorsمحركات التيار المستمر  -9

دتحق أف ت وبالتالي حثية )تحخيض بالحقل السغشاطيدي(محخكات التيار السدتسخ ذات طبيعة 
  ميوتعامل بشفذ طخيقة الخي

تغييخ سخعة محخؾ التيار السدتسخ , لحا  يوكؾنتخولخ أف يتحكؼ فيسكؽ لمسيكخ  اليالح مذخوعشاي ف
 . 4MHzبسحبحب  16F628Aوالسيكخوكؾنتخولخ PWM )  الغخض يتؼ التشفيح بؾحجة )مؾديؾؿ

 : كؾد البخنامج كسا يمى

 

Code: 
void main( void ) 
{ 
unsigned short CU=0; 
            OPTION_REG = 0;              //Activate the pull-up resistors. 
            PWM1_Init( 500 );   //PWM module starts at 500 Hz 
            PWM1_Set_Duty(CU); 
            PWM1_Start(); 
while(1)          //Infinite Loop. 
            { 
                        //loop to increment PWM  when pressed RB1. 
while( Button( &PORTB, 1, 10, 0 ) ) 
                        { 
                                    CU++; if( CU==0 )CU=255; 
                                    PWM1_Set_Duty(CU); 
delay_ms(10); 
                        } 
                        //loop decrement PWM  when pressing RB0 
while( Button( &PORTB, 0, 10, 0 ) ) 
                        { 
                                    CU--; if( CU==255 )CU=0; 
                                    PWM1_Set_Duty(CU); 
delay_ms(10); 
                        } 
            } 
} 
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http://eeecb.com/up2/uploads/images/domain-4c3c152743.jpg
http://eeecb.com/up2/uploads/images/domain-4c3c152743.jpg
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 التجهيزات المطلوبة للتصميم : 
16F628A, BUTTON, RES, 2N3904, 1N4001, MOTOR ACTIVE  

 :االلكترونيةلبناء الدارة  -

 
 

يسكشو التحكؼ  2N3904تبعا لذجة التيار السظمؾب يسكؽ تغييخ التخاندستؾر لتحديؽ أداء الشغاـ . التخاندستؾر 
تبعا لشغاـ   amps 3تيار حتى  ييسكشو التحكؼ ف TIP31والتخاندستؾر   200m Ampsتيار حتى  يف

  . العسل ومشحشى الخؾاص

 
 
 

 :H Bridgeالقنطرة)الجسر( إتش 

 

عشج تؾفيخ مرجر  يتختيب )تشغيؼ( مؽ التخاندستؾرات والحى يدسح بعكذ قظبية الحسل الكيخبائ يى  Hالقشظخة 
باستخجاـ تخاندستؾرات مشفرمة  H يسكؽ بشاء القشظخة   . single source)القظبية يجيج مفخد )أحاد

discrete تحكؼ لمتسكيؽ مؽ  ىحا التختيب يتزسؽ إشارتيؽ , أو باستخجاـ مؾديؾالت متكاممة والستاحة تجاريا
 : يبيؽ الجائخة الكيخبائية لمتختيب السشفرل يوالقظبية الدالبة . الذكل التال اختيار القظبية السؾجبة

 

http://eeecb.com/up2/uploads/images/domain-0386a759e2.jpg
http://eeecb.com/up2/uploads/images/domain-0386a759e2.jpg
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 control 2يبيشسا يتؼ فرل خط التحكؼ الثان control 1 لتفعيل القظبية السؾجبة يتؼ تفعيل خط التحكؼ األوؿ 

لتحكؼ لؽ يتؼ أبج االعتبار أف خظى ا يمع الؾضع ف, حالة أطخاؼ التحكؼ ولتفعيل القظبية الدالبة يتؼ عكذ
 Vcc    بيؽ الجيج السؾجب   short, حيث أف ىحا الفعل يشتج عشو دائخة قرخنفذ الؾقت يالتحكؼ فييسا ف

 . أضخار جديسة بالتخاندستؾرات ي, مسا يتدبب فواألرضي

 

http://eeecb.com/up2/uploads/images/domain-862223a603.jpg
http://eeecb.com/up2/uploads/images/domain-862223a603.jpg
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http://eeecb.com/up2/uploads/images/domain-80933c1bcd.jpg
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 : يالسبيشة بالذكل اآلت االلكتخونيةالجائخة بعج بشاء  دلفييتؼ تشفيح السحاكاة ببخنامج 

 

 
يتؼ ربط ىحه الجارة )دارة محخؾ التيار السدتسخ( بالبؾابة الخئيدية ليتؼ التحكؼ اآللي عؽ طخيق السايكخوكؾنتخولخ 

 وواجية بخنامج الجلفي بفتح واغالؽ البؾابة.

  

http://eeecb.com/up2/uploads/images/domain-36aad6cf4d.jpg
http://eeecb.com/up2/uploads/images/domain-36aad6cf4d.jpg
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 واجهات المشروع : 

 :الهاجهة الرئيدية 

 

  



 

 

 
38 

 واجهة التطبيق : 
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 :البرنامج 

unit Unit2; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 

Forms, 

  Dialogs, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons; 

 

type 

  TForm2 = class(TForm) 

    Image1: TImage; 

    Image2: TImage; 

    Image3: TImage; 

    Image4: TImage; 

    Image5: TImage; 

    Image6: TImage; 

    Shape1: TShape; 

    Shape2: TShape; 

    Shape3: TShape; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 
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    Label4: TLabel; 

    Shape4: TShape; 

    Shape5: TShape; 

    Label5: TLabel; 

    Shape6: TShape; 

    Shape7: TShape; 

    Shape8: TShape; 

    Shape9: TShape; 

    Image8: TImage; 

    Shape11: TShape; 

    Shape12: TShape; 

    Label6: TLabel; 

    Label7: TLabel; 

    Timer1: TTimer; 

    Timer2: TTimer; 

    Timer3: TTimer; 

    Timer4: TTimer; 

    Image9: TImage; 

    Bevel1: TBevel; 

    BitBtn1: TBitBtn; 

    Image7: TImage; 

    Image11: TImage; 

    Image12: TImage; 

    Image13: TImage; 

    Image14: TImage; 
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    Image15: TImage; 

    Image16: TImage; 

    Image17: TImage; 

    Image18: TImage; 

    Image19: TImage; 

    Image20: TImage; 

    Image21: TImage; 

    Image22: TImage; 

    Image23: TImage; 

    Image24: TImage; 

    Shape13: TShape; 

    Shape14: TShape; 

    Image25: TImage; 

    Image26: TImage; 

    Image27: TImage; 

    Shape15: TShape; 

    Timer5: TTimer; 

    Image30: TImage; 

    Label9: TLabel; 

    Shape10: TShape; 

    Shape17: TShape; 

    Shape18: TShape; 

    Shape19: TShape; 

    Shape20: TShape; 

    Shape21: TShape; 
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    Shape22: TShape; 

    Shape23: TShape; 

    Shape24: TShape; 

    Shape25: TShape; 

    Shape26: TShape; 

    Shape27: TShape; 

    Image10: TImage; 

    Label8: TLabel; 

    Image28: TImage; 

    Label10: TLabel; 

    Label11: TLabel; 

    Image29: TImage; 

    Image31: TImage; 

    Image32: TImage; 

    Image33: TImage; 

    Image34: TImage; 

    Timer6: TTimer; 

    Image35: TImage; 

procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 

procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 

procedure Timer2Timer(Sender: TObject); 

procedure Timer3Timer(Sender: TObject); 

procedure Timer5Timer(Sender: TObject); 

procedure Timer4Timer(Sender: TObject); 

private 
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{ Private declarations } 

public 

{ Public declarations } 

end; 

 

var 

  Form2: TForm2; 

 

implementation 

uses unit1; 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm2.Timer1Timer(Sender: TObject); 

 

begin 

if x<36  then 

begin 

x:=strtoint(label5.Caption); 

x:=x+1; 

 label5.Caption:=inttostr(x); 

  image9.Visible:=false; 

  image25.Visible:=false; 

end 

else 
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begin 

    image9.Visible:=true; 

    image25.Visible:=true; 

x:=x-1; 

    label5.Caption:=inttostr(x); 

end; 

end; 

 

 

procedure TForm2.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

begin 

form2.Close; 

form1.Show; 

timer1.Enabled:=false; 

timer2.Enabled:=false; 

timer3.Enabled:=false; 

timer4.Enabled:=false; 

timer5.Enabled:=false; 

image22.Visible:=false; 

image15.Visible:=false; 

image16.Visible:=false; 

image10.Visible:=false; 

end; 
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procedure TForm2.Timer2Timer(Sender: TObject); 

begin 

if Image26.Visible=true then 

begin 

 Image26.Visible:=false; 

 Image17.Visible:=true; 

 Image16.Visible:=false; 

 Image15.Visible:=true; 

 Image22.Visible:=false; 

 Image21.Visible:=true; 

end 

else 

begin 

   Image26.Visible:=true; 

   Image17.Visible:=false; 

   Image16.Visible:=true; 

 Image15.Visible:=false; 

 Image22.Visible:=true; 

 Image21.Visible:=false; 

end; 

 

end; 

 

procedure TForm2.Timer3Timer(Sender: TObject); 
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begin 

if Image4.Visible=true then 

begin 

 Image4.Visible:=false; 

 Image8.Visible:=true; 

 image27.Visible:=true; 

 image18.Visible:=false; 

 image19.Visible:=false; 

end 

else 

begin 

 Image4.Visible:=true; 

 Image8.Visible:=false; 

 image27.Visible:=false; 

 image18.Visible:=true; 

 image19.Visible:=true; 

end 

end; 

 

procedure TForm2.Timer5Timer(Sender: TObject); 

begin 

if Image34.Visible=true then 

begin 

 Image34.Visible:=false; 

 Image32.Visible:=true; 
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 Image31.Visible:=false; 

 Image29.Visible:=true; 

 Image22.Visible:=false; 

 Image21.Visible:=true; 

end 

else 

begin 

   Image34.Visible:=true; 

   Image32.Visible:=false; 

   Image31.Visible:=true; 

 Image29.Visible:=false; 

 Image35.Visible:=true; 

 Image21.Visible:=false; 

end; 

 

end; 

 

procedure TForm2.Timer4Timer(Sender: TObject); 

begin 

if image7.Visible=true then 

begin 

   image28.Visible:=false; 

   image7.Visible:=false; 

   image11.Visible:=true; 
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   image12.Visible:=true; 

   image13.Visible:=false; 

   image14.Visible:=false; 

   label8.Visible:=true; 

end 

else 

begin 

    image7.Visible:=true; 

    image28.Visible:=true; 

   image11.Visible:=false; 

   image12.Visible:=false; 

   image13.Visible:=true; 

   image14.Visible:=true; 

   label8.Visible:=false; 

end; 

 

end; 

 

end. 
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 :السرطمحات العسمية 

 معشى السرطمح السرطمح
MICROCONTROLOR  الستحكؼ الرغخي 

MAX232 دارة السالئسة 
COM مشفح حاسؾب 
LM35 حداس الحخارة 

DC Motor محخؾ مدتسخ 
Start Bit بت بجاية 
Data Bits بتات السعظيات 
Parity Bit بت اإلزدواجية 
Stop Bits بتات التؾقف 

S-board V2.0 لؾحة مالئسة السشفح التدمدمي 
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 :السراجع 

 :السراجع العمسية

 مشذهرات جامعة حمب برمجيات متقدمة في نظم التحكم لمدكتهر عبدالرحسن الحدين -1
 هشدسة الكترونيات والتحكم لمدكتهر خمف العبدهللا .مشذهرات جامعة حمب -2

 الكترونيات الرقسية لمدكتهر عسر حمي مشذهرات جامعة حمب -3

 برمجيات في نظم الحاسهب لمدكتهر دمحم العاني مشذهرات جامعة دمذق  -4

 

 

 

   http://WWW.MICROCHIP.COM-1 

www.dATASHEET PIC1.com-2 

http://www.mikroe.com-3 

 http://www.labcenter.com.uk -4 

 

 


